
Hallo ruiter, 

 Van harte welkom bij De Hoefslag!

Dit is ons huis en de komende w
eek ook dat van jou! 

Onze familie is behoorlijk groot:
 mijn man Erik en ik hebben 

twee kinderen, Olivia en Jonathan. Verder hebben we twee 

honden... en dan zijn er natuurli
jk nog de pony’s! 

Onze medewerkers in en rond de manege zij
n heel 

vriendelijk en onze instructrice
, Sarah, heeft veel talent. 

Ze doen allemaal hun best om jo
u een toffe week te 

bezorgen. Laat het ons absol
uut weten als je je zorgen 

om iets maakt of als je vragen
 hebt. Wij zijn hier om je te 

helpen, dus je hoeft niet verle
gen te zijn! 

Deze week krijg je, zoals je al weet, een pony waarvoor 

je goed moet zorgen. Hij kan niet wachten om je te 

ontmoeten! Tijdens je verblijf h
ier zul je heel veel leren over 

de verzorging van je pony, het 
verbeteren van je rijkunsten en

 

nog veel andere nieuwe dingen. Bovendien ga je zeker nieuwe 

vrienden maken.
De speciale activiteit van deze

 week is een 

schattenjacht vol uitdagingen. 
Verder gaan we zwemmen, 

spelletjes spelen, films bekijke
n, barbecues houden en mag 

je een gymkana ofwel behendigheidswedstrijd rijden. Plezier 

verzekerd voor een vakantie d
ie je je altijd zult blijven 

herinneren! 
Dit is jouw speciale ponykamp-dagboek w

aarin je al je 

vakantieherinneringen kunt note
ren… en dat zullen er heel 

veel zijn. Schrijf ze allemaal op, zodat je
 ze nooit meer 

vergeet!

 We wensen je een heerlijke tijd bij on
s!

  Marie xx
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 Sofie en Silver 

Maandagochtend, 
in De Hoefslag! 
Marie, de eigenares van De Hoefslag, gaf me dit 

coole dagboek toen ik hier net aankwam. Voor-

aan zit een brief van haar waarin ze zegt dat ik 

hier alle avonturen in kan opschrijven die ik deze 

week ga beleven. Het is hier geweldig: er zijn 

twee pistes in de openlucht en overal zijn er veel 

schattige pony’s en honden. Er is zelfs een zwem-

bad! Ik hoop dat ik hier veel zal beleven, en voor-

al veel zal mogen springen met mijn pony! 

Ik wilde heel graag juist deze week komen, 

omdat ze op de laatste dag een speciale spring-

wedstrijd houden. Dat weet ik omdat mama 

Marie had opgebeld. Tijdens onze lessen leren 

we om een springparcours met acht hindernissen 

af te leggen. Er zullen zelfs een paar sprongen 

over hekken bij zijn die ze in een terreinproef ge-

bruiken. Dat is een proef waarbij zowel de pony 

als de ruiter heel behendig moet zijn. Ik kan bijna 

niet wachten! 
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Ik ben dol op springen, maar ik heb nog niet 

zoveel ervaring. Tot nu toe heb ik wat kleinere 

parcoursen gedaan tijdens wedstrijden in mijn 

rijschool. Ik hoop echt dat ik hier mijn springkun-

sten kan verbeteren. Vrijdag wil ik ontzettend 

graag een foutloos parcours afleggen. 

Dat wil ik om twee redenen: 

1. omdat het me nog nooit  
eerder is gelukt en het dus een  
grote uitdaging voor me wordt en 

2. om ervoor te zorgen dat papa  
trots op me is. 

Papa weet hoe dol ik ben op pony’s, want ik heb 

het altijd over mijn grote droom om er ooit zelf 

eentje te hebben. Toch heeft hij me nog nooit 

echt zien rijden. Hij is altijd aan het werk, zelfs in 

het weekend. Maar hij heeft gezegd dat hij echt 

heel erg zijn best gaat doen om me vrijdag sa-

men met mama op te halen. Dan kan hij me zien 

meedoen aan de springwedstrijd. Hopelijk kan 
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 Sofie en Silver 

ik hem verrassen met mijn foutloze parcours! Ik 

hoop echt dat hij zich dit keer aan zijn belofte 

houdt en dat hij niet zoals gewoonlijk toch moet 

overwerken.

Toen ik hier aankwam, vroeg ik Marie met-

een wat we elke dag zouden doen. Ik was zo 

benieuwd! Ze glimlachte en zei dat Sarah, de in-

structrice, dat zou uitleggen wanneer iedereen er 

was. Maar ik wilde het echt graag meteen weten, 

dus gaf ze me een kopie van het uurrooster om 

in mijn dagboek te plakken. Ze waarschuwde me 

dat het nog wordt aangepast, want op sommige 

dagen hebben we speciale activiteiten. Zo schreef 

ze in haar brief dat we deze week op schatten-

jacht gaan. Dat klinkt geweldig! 

Marie

Sarah
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Hier is het uurrooster voor deze week:

Uurrooster van het ponykamp 
8.00 uur: opstaan, aankleden, ontbijten

8.45 uur: klusjes doen (de pony’s uit de wei ha-

len, de stallen uitmesten, voeren, enzovoort)

9.30 uur: de pony’s voorbereiden voor de 

ochtend lessen (snel poetsen, optuigen, enzo-

voort)

10.00 uur: rijles

11.00 uur: pauze – drankje en koekjes

11.20 uur: les over het verzorgen van pony’s

12.30 uur: lunch en vrije tijd

14.00 uur: rijles 

15.00 uur: pauze – drankje en koekjes

15.20 uur: les over het verzorgen van pony’s

16.30 uur: klusjes doen (tuig poetsen, vegen, 

voer voor ’s avonds klaarmaken, pony’s buiten 

laten, enzovoort)

17.30 uur: vrije tijd voor het avondeten

18.00 uur: avondeten (en afruimen!)

19.00 uur: avondactiviteit

20.30 uur: douchen en warme  

chocolademelk

21.30 uur: lichten uit en STIL ZIJN
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 Sofie en Silver 

Wauw! Wat is hier veel te doen! Ik kan niet 

wachten om te horen welke pony deze week 

mijn maatje wordt. Wat geweldig dat ik een hele 

week voor een eigen pony mag zorgen! 

Deze ochtend worden onze rijkunsten beoor-

deeld. Sarah zal dan beslissen wie ze in welke 

groep zal plaatsen. Dus is het rooster nu al an-

ders, omdat we deze ochtend geen les hebben. 

Het is nu 10.35 uur en nog niet iedereen is er, 

ook de meisjes waarmee ik mijn slaapkamer deel 

nog niet. Oh, maar nu hoor ik gepraat en ge-

stommel op de trap. Dat zijn ze misschien!
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